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KONKURS FOTOGRAFICZNY 
„50 – lecie s/y Dar Szczecina” 

 
 
ORGANIZATOR: 
• Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Szczecinie. 

WSPÓŁORGANIZATOR: 
• Wydział Oświaty Urzędu Miasta Szczecin; 
• Pracownia Fotografii Cyfrowej i Grafiki Komputerowej Pałacu Młodzieży w Szczecinie; 
• Pracownia Edukacji Wodnej i Żeglarskiej Pałacu Młodzieży w Szczecinie; 
 
MIEJSCE KONKURSU: 
• Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Szczecinie. 

CELE KONKURSU:  
• Fotograficzne przedstawienie jachtu s/y Dar Szczecina z okazji 50 – lecia; 
• Propagowanie idei Szczecińskiego Programu Edukacji Wodnej i Żeglarskiej; 
• Rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży żeglarstwem; 
• Kształtowanie i rozwijanie wśród uczestników wrażliwości i wyobraźni; 
• Wyrabianie umiejętności prezentacji poprzez artystyczne formy – fotografia.  
 
KATEGORIE WIEKOWE: 
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół zrzeszonych w SKEM: 

•  7 – 8 klasa SP i 3 klasa gimnazjum; 
• szkoły ponadgimnazjalne; 
 
TEMAT KONKURSU: 
„50 – lecie s/y Dar Szczecina” – zdjęcia przedstawiające swoje przeżycia i doświadczenia związane z jachtem, 
jako uczestnika Szkolnego Koła Edukacji Morskiej. 
 
ZASADY UCZESTNICTWA: 
• Uczestnik może zgłosić do konkursu max 2 zdjęcia o wymiarach 15x20.  
• Dopuszcza się nadesłanie prac fotograficznych tylko własnego autorstwa. Uczestnicy konkursu ponoszą 

pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich. Nadesłane prace nie mogą być już wcześniej 
publikowane.  

• Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w wyniku wyraźnej ingerencji 
graficznej - nie będą podlegały ocenie.  

• Dopuszcza się korektę polepszającą jakość zdjęć : wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie oraz 
konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii.  

• Prace, w których znajdują się elementy dodane lub usunięte w wyniku obróbki graficznej oraz prace 
powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże, fotomontaże), nie zostaną zakwalifikowane do 
konkursu.  

• Uczestnik ma prawo zgłaszać do Konkursu tylko i wyłącznie zdjęcia wykonane samodzielnie, do którego 
uczestnik posiada wszelkie prawa autorskie.  

• Zdjęcia do Konkursu muszą być dostarczone zgodnie z wytycznymi pkt. a i b:  
a.) zdjęcie wydrukowane na papierze fotograficznym w formacie 15x20 cm i na odwrocie opatrzonych 

etykietą. Na zdjęciu nie należy umieszczać żadnych innych danych.  
b.) przesłane na adres dar.szczecina@poczta.fm w formie pliku cyfrowego JPG, o minimalnej 

rozdzielczości 2400 x 3200 pikseli, umożliwiające powielanie nadesłanych prac do wystawy.  
• Do pracy niezbędne jest dołączenie wypełnionego i podpisanego załącznika Nr 1, którego treść jest 

nieodłącznym elementem niniejszego Regulaminu.  
• Zdjęcie na odwrocie powinno być opatrzone etykietą zgodnie z poniższym wzorem.  
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ETYKIETA ZDJĘCIA 
 

Imię i nazwisko uczestnika (drukowane litery) ………………………………………………………………………………………. 

Klasa ……………………………………………………. Wiek …………………………………………………………………… 

Szkoła/Placówka …………………………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko opiekuna SKEM …………………………………………………………………………………………………… 

 
 

• Prace niespełniające warunków regulaminu oraz dostarczone po terminie zostaną zdyskwalifikowane.  
• Organizator nie zwraca zdjęć. Stają się one własnością organizatora i mogą być wykorzystywane 

na potrzeby działań Programu.  
 

OCENA: 
• Powołane przez organizatorów jury dokona oceny nadesłanych prac.  
• Komisja konkursowa dokonuje oceny według następujących kryteriów:  

- trafność doboru tematu pracy;  
-  walory artystyczne;  
-  oryginalność;  
-  jakość techniczna i poziom estetyczny zdjęć.  

• Decyzja Komisji jest ostateczna i niepodważalna.  
• Warunki organizacyjne określa bezpośrednio organizator.  

 

NAGRODY: 
• Organizator przewiduje nagrody i wyróżnienia. 

 

MIEJSCE I TERMINY: 
• Do 19 kwietnia 2019 r., do godz. 15.00 należy dostarczyć zdjęcia do sekretariatu Zespołu Szkół 

Elektryczno-Elektronicznych Szczecinie. 
• Zdjęcia konkursowe należy przesłać drogą elektroniczną również do 19 kwietnia 2019 r. na adres: 

dar.szczecina@poczta.fm.  
• Posiedzenie Komisji odbędzie się 13 maja 2019 r.  
• Szkoły otrzymają powiadomienie o wynikach konkursu drogą elektroniczną (prace stanowią dokumentację 

konkursu i nie podlegają zwrotowi).  
• Podsumowanie i wręczenie nagród – 15 czerwca 2019 r. na pokładzie s/y Dar Szczecina. 
• Otwarcie Wystaw Pokonkursowych – 16 czerwca 2019 r.  
 
 
 
 
 
 
 
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) dane osobowe  wykorzystywane będą jedynie do celów statutowych placówki. Zgłoszenie dzieci na konkurs, 
jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację zdjęć na stronie internetowej, w publikacjach i folderach placówki oraz Koordynatora Programu. Niniejsza zgoda dotyczy wyłącznie publikacji w celach niekomercyjnych. 
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Załącznik nr 1  
…………………………………………  
                    (pieczęć placówki)  

 
 
 
 

Działając, jako opiekun prawny dziecka na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz na podstawie 
art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, niniejszym wyrażam zgodę na rozpowszechnianie 
wizerunku mojego / mojego dziecka w formie papierowej (tradycyjnej) i elektronicznej wraz z danymi 
identyfikacyjnymi, w tym imieniem i nazwiskiem, przez Szczeciński Program Edukacji Wodnej i Żeglarskiej 
(SPEWiŻ) i Pałac Młodzieży w Szczecinie w celach promocyjnych, informacyjnych, kulturalnych, 
edukacyjnych i innych związanych z realizowanymi przez placówkę oświatową zadaniami. Zgoda obejmuje 
możliwość przetwarzania wizerunku poprzez jego kadrowanie i kompozycję. Mam świadomość tego, iż zgodę 
mogę wycofać w każdym czasie. 
 

Imię i nazwisko dziecka  
 

 
 

Szkoła: 
 

 
Wizerunek będzie przetwarzany w szczególności w zakresie:  
 
Udostępniania w Internecie, w tym na stronie internetowej placówki oświatowej, Portalu 
Edukacyjnym lub profilu placówki oświatowej, zamieszczania w materiałach promocyjnych, 
informacyjnych, audiowizualnych, broszurach, gazetkach, tablicach ogłoszeń, w związku 
z onkursami i innymi działaniami edukacyjno – oświatowymi Szczecińskiego Programu 
Edukacji Wodnej i Żeglarskiej.  

ZEZWALAM /  
NIE ZEZWALAM  

 
 

Ponadto wyrażam zgodę na wykorzystywanie w charakterze niekomercyjnym prac autorstwa mojego 
dziecka przez Szczeciński Program Edukacji Wodnej i Żeglarskiej (SPEWiŻ) oraz Pałac Młodzieży – 
Pomorskie Centrum Edukacji w Szczecinie poprzez zgłoszenie pracy do udziału w konkursach, wystawach, 
pokazach i podobnych wydarzeniach organizowanych przez podmioty trzecie, a także poprzez 
wykorzystywanie na wydarzeniach organizowanych przez SPEWiŻ i Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum 
Edukacji w Szczecinie, w formie publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia, a także 
publicznego udostępnienia i rozpowszechniania pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp 
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.  

 
 
 
 
 
 

…………..……………      ……………………………………………  
    miejscowość i data       czytelny podpis rodzica / osoby pełnoletniej 
 
 
 
 
Obowiązek informacyjny zgodny z RODO: http://palac.szczecin.pl/rodo/ 


